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บทคัดย่อ 

งานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค เป็นงานที่ช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรค เข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน คือ การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด การวิจัยพัฒนาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว 
วัดผล ก่อน-หลัง การทดลอง นี้ เพื่อพัฒนารูปแบบ และเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่าง ก่อน กับ หลัง น าไปทดลองที่สปสช. เขต 13 กทม. 
ระหว่าง 3 ม.ค. ถึง 3 เม.ย. 61 ประชากรหลัก คือ “งาน” สนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค รวม 43 ครั้ง และผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 51 คน 
ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง วัดผลการด าเนินงาน 5 ด้าน คือ ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ ด้านความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า หลังการน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้น มาด าเนินการ อัตราส่วนปริมาณงานต่อ จ านวนแรงงาน เพิ่มขึ้น 
(p -value <0.001) อัตราความถูกต้องของงาน เพิ่มขึ้น (p -value <0.001) จ านวนแรงงานเฉลี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ลดลง (p -value <0.001) 
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ ในปฏิบัติงาน ลดลง (p<0.001) ความพึงพอใจของผู้บริหาร  ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อ
หน่วยลดลง รูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 10 หลักการ มีโครงสร้างชัดเจนทั้ง 4 ด้าน คือ คน เงิน ของ และ ระบบงาน เสนอแนะให้สปสช.คงนโยบาย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนางานตามภารกิจหลักให้เป็นงานวิจัย อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยใช้แบบการท าวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง  

ค ำส ำคัญ: งานสนับสนุน / วัณโรค / การพัฒนารูปแบบ / การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง / การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย 

* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
** คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ABSTRACT 

Supporting TB service system is a task that will allow TB patients improved access to treatment.  The sustainable 
solution is to construct an efficient model using limited resources.  A single experiment conducted at the NHSO Region 1 3 
Bangkok measured before and after results between January 3  and April 3  2018 .  The main population was the task of 43 
activities supporting the TB service system, and 51 respondents answered questionnaires. Performance was measured in five 
areas: quantity, quality, duration and labor used, satisfaction of groups involved and the economics. The data was analyzed 
using mean, standard deviation, percentage, Kolmogorov – Smirnov Test statistic, T-test, Wilcoxon Signed Rank Test at alpha 
0.05 level and content analysis.After the implementation of the developed model, the ratio of the work quantity increased 
(p -value <0.001), the accuracy of work quality increased (p -value < 0.001), and the average number of used time per worker 
decreased (p-value <0.001). Satisfaction service recipients increased (p-value = 0.006). The total cost and unit cost decreased. 
The conclusion is that the new model, consisting of 10  principles, a clear structure, and which concentrates on four areas: 
people, money, equipment and work system. The guidelines and methods of work improved to be sustainable. It is therefore 
recommended that the NHSO maintains the policy to support all departments to develop their work, using experimental 
research seriously and continuously. 

Key words: support task / TB / R2R / model development / experimental development research  
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บทน า 
งานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค เป็นงานส าคัญ เนื่องจากช่วยสนับสนุนการด าเนินงานควบคุมวัณโรคตาม

ยุทธศาสตร์การหยุดยั้งวัณโรค (STOP TB strategy) ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งรายงานว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั่วโลกติด
เชื้อวัณโรค (Institute for Population and Social Research Mahidol University, 2017) การที่มีผู้ป่วยจ านวนมาก เป็น
ภาระด้านงบประมาณของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีมีจ านวนผู้ป่วยสูง (World Health Organization, 2016) ประเทศ
ไทยอยู่ในกลุ่ม 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง (TB High Burden Country) (World Health Organization., 2016) ท าให้
ต้องใช้งบประมาณในงานบริการวัณโรคสูง (International Health Policy Development Agency, 2017) โดย สปสช.เป็น
หน่วยงานท่ีบริหารงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยบริการ ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

(NHSO, 2002) ในส่วนของ สปสช.เขต 13 กทม. พบว่า ผลงาน (Performance) ที่ผ่านมายังไม่ดี ไม่เป็นไปตามที่ผู้เกี่ยวข้อง
คาดหวัง คือ 1.ด้านปริมาณงาน พบว่า อัตราการก ากับติดตามการกินยา (DOTs :Directly Observe treatment) ของหน่วย
บริการหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ กทม. ยังไม่บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด  (NHSO, 2016) 2.ด้านคุณภาพงาน พบว่า อัตรา
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรคต่ ากว่าตัวช้ีวัด (Bureau of TB. , 
2017) 3.ด้านระยะเวลาและแรงงานท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบสนับสนุนระบบบริการด้าน
วัณโรค ล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการ 4.ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการต่ ากว่า
เป้าหมาย (NHSO, 2005) 5.ด้านเศรษฐศาสตร์ คือ ความคุ้มค่าในการด าเนินงานต่ า ซึ่งการจัดบริการสุขภาพที่ผ่านมามุ่งเน้น
ด้านการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วย ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง  
เกิดความสิ้นเปลืองของครอบครัว และ ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ อย่างมากมายมหาศาล  (Office of Policy and 
Strategy Ministry of Public Health, 2011) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด พบว่า สาเหตุที่ส าคัญอยู่ที่ 
“การบริหารจัดการด้านงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรคยังไม่ดี” 
 เนื่องจากงานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการด้านวัณโรค ยังขาดรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจน จึงด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (Research and Development for Continuous and Sustainable Working 
Improvement : R&D for CSWI) (Somchart Torugsa, 2003) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ท่ัวไป 
 เพื่อพัฒนางานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ 
 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการด าเนินงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ระหว่า งรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น กับ          
รูปแบบเดิม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development Research) ชนิด 1 กลุ่มวัดก่อน-หลังการทดลอง (One-
Group Pre-Test Post-Test Design) เพื่อพัฒนางานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค เขตพื้นที่  กทม. โดยใช้ทรัพยากร
เท่าที่มีอยู่  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample)แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มประชากรหลัก คือ การ
ให้บริการจัดสรรงบประมาณด้านวัณโรคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง (census) เป็น
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การให้บริการเบิกจ่ายงบก ากับการกินยาวัณโรค (Directly Observe Treatment : DOT)  ก่อนทดลอง จ านวน 43 รายการ 
และหลังทดลอง 43  รายการ 2.กลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค    
ทั้งก่อนและหลังการทดลอง  รวม 51 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ทั้งหมด 8 ช้ิน คือ 1.รูปแบบการด าเนินงานใหม่ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 2.แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของพื้นท่ีวิจัย 3.แบบ

บันทึกกิจกรรมปริมาณงานของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.แบบบันทึกกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนตาม
มาตรฐานงาน 5.แบบบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 6.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับ
งาน 7.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน 8.แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
กับงาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความตรงตามโครงสร้างและเนื้อหา โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และ  ผู้วิจัย
ได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไข โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์     
ก่อนน าไปใช้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการทางสถิติท่ีใช้ในการวิจัย  
 วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานด้วยการบรรยายเนื้อหา วิเคราะห์ ข้อมูลผลการด าเนินงาน ระหว่าง “ก่อน” กับ 
“หลัง” การน ารูปแบบใหม่ไปด าเนินการโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS version 23 ด้วย สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จ านวน และ ร้อยละ และ 
ทดสอบการกระจาย (Distribution) ของข้อมูล ด้วยค่าสถิติ Kolmogorov Smirnov Test  และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
ผลการด าเนินงาน ระหว่าง “ก่อน” กับ “หลัง” การน ารูปแบบใหม่ไปด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละด้าน 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เป็นกลุ่ม Related sample ด้วยค่าสถิติ T-test ในข้อมูลที่มีการกระจายปกติ หรือค่าสถิติ 
Related – sample ด้วย Wilcoxon Signed Rank Test  ในข้อมูลที่มีการกระจายไม่ปกติ ที่ระดับแอลฟ่า 0.05 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์รูปแบบเดิมและข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการน ามาพัฒนารูปแบบงาน พบว่า รูปแบบการ

ด าเนินงานเดิมมีความไม่ชัดเจนในหลายประเด็น เช่น หลักการของรูปแบบ โครงสร้างของรูปแบบ  และการน ารูปแบบไป
พัฒนาอย่างยั่งยืน ข้ันตอนการด าเนินงานยังขาดการบันทึกไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบใหม่เบื้องต้น ผู้วิจัยได้ทบทวนและน าหลักการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนระบบ
บริการด้านวัณโรค ประกอบด้วย หลักการบริหาร หลักวิชาการ และหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง น ามาประยุกต์ และ สร้างเป็นรูปแบบใหม่เบื้องต้น (รูปแบบที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรคที่พัฒนาขึ้นใหม่    (ใช้เวลา 3 เดือน ในช่วง
วันท่ี  3 ม.ค. 61 ถึง 3 เม.ย. 61) เป็นรูปแบบท่ี 2 

ในขั้นตอนนี้ มีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาร่วมกันระหว่าง
ผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะๆ ได้เป็นรูปแบบท่ี 3  

 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาเป็นรูปแบบสุดท้าย (รูปแบบที ่4) ของผลการวิจัย  ซึ่งสรุปได้ ดังนี้   

1. หลักการของรูปแบบ (Principles of Working Model) ได้แก่  
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1.1 หลักวิชาการ (Academic Principles) 3 ด้าน คือ หลักวิชาการด้านการบริหาร จ านวน 10 หลักการ,หลัก
วิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน และหลักวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐาน ISO  (International Organization for Standardization)  
1.3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   
1.4 กฎหมาย ถือปฏิบัติตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  
1.5 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และ วัฒนธรรม ได้น าค่านิยมของ สปสช. มาใช้ในการสื่อสารแก่

ผู้ปฏิบัติงาน  
2. โครงสร้างของรูปแบบ (Structures of Working Model) ประกอบด้วย  

2.1 โครงสร้างด้านคน พิจารณาใน 5 ด้านคือ   
2.1.1 จ านวนคนที่ใช้ในรูปแบบ คือ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน รวม  5  คน   
2.1.2 ค่าใช้จ่ายด้านคน  คือ เงินเดือนท้ังหมดของคนท่ีใช้ในรูปแบบต่อวัน รวม 3,214.29 บาท 
2.1.3 ลักษณะบุคคลแต่ละคน คือ เพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และ ลักษณะเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน แต่

ละบุคคล เช่น ความรู้ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ความต้องการ 
2.1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  สร้างสัมพันธภาพด้วยการพูดคุย 

หรือไปเที่ยวด้วยกันนอกเวลาท างาน  
2.1.5 การเชื่อมโยงบุคคลให้ท างานร่วมกัน พัฒนาการท างานเป็นทีม  การประสานงาน   การสื่อสาร

ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม 
2.2 โครงสร้างด้านของ พิจารณาทั้ง 5 ด้าน คือ  

2.2.1 จ านวนที่มี  ที่ดินบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B ฝั่งอาคารจอดรถ ช้ัน 4, มีจ านวนวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน ทั้งหมด 62 รายการ และจ านวนพัสดุ 13 รายการ 

2.2.2 ลักษณะทั่วไปทั้งหลาย และ ลักษณะเฉพาะ มีการจัดท าเป็นรายงาน TOR ซึ่งมีข้อมูลบอกลักษณะ
ของสิ่งของที่ใช้ในงานท้ังหมด    

2.2.3 มูลค่า ทั้งค่าลงทุน และค่าด าเนินการ  ค่าวัสดุ จ านวน  19,435 ต่อวัน และค่าลงทุน จ านวน  
10,354.48  ต่อวัน 

2.2.4 การติดต้ัง การใช้งาน และ การเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน กับของอื่นๆ ปรับปรุงวิธีการเพื่อลดความสูญ
เปล่า ใช้เทคนิค ECRS  

2.2.5 การบ ารุงรักษา และ การซ่อมแซม  ใช้ตามระเบียบพัสดุ  
2.3 โครงสร้างด้านเงิน พิจารณาทั้ง 4 ด้าน คือ  

2.3.1 จ านวนเงิน ที่ใช้ในรูปแบบ  จ านวนรวม 29,490.27 ต่อวัน 
2.3.2 ลักษณะของเงิน และวิธีการได้มา  2 แหล่ง คือ  1.งบกองทุนด้านวัณโรค ได้รับการจัดสรรมาจาก

แผนงานสนับสนุนระบบบริการด้านเอดส์  วัณโรค และผู้ติดเช้ือทางเพศสัมพันธ์  สปสช. และ 2.งบบริหารจัดการ ได้มาจาก
การจัดสรรจากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2.3.3 ระเบียบ เงื่อนไข วิธีการในการใช้ และการควบคุมด้านเงิน ตามระเบียบตามค าสั่ง คสช., ประกาศ 
กสธ.,ประกาศ สปสช., ระเบียบ คกก.หลักประกันสุขภาพฯ  เป็นต้น 

2.3.4 ความสัมพันธ์ และ การเชื่อมโยงเงิน และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ใช้คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปี 2561  
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2.4 โครงสร้างด้านระบบงาน ได้แก่ ระบบงานที่ใช้ในการด าเนินงานของรูปแบบ จ าแนกเป็น 4 ระบบ ได้แก่ 
ระบบงานบริการ  ระบบงานสนับสนุนทรัพยากรให้กับงานบริการ  ระบบงานพัฒนางาน  และระบบงานบริหารจัดการงาน  
โดยแต่ละระบบพิจารณา 3 ด้าน คือ  

2.4.1 ลักษณะของระบบงาน เพิ่มการจัดท าระบบงานที่ดี ชัดเจน ต่อเนื่อง และเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติได้ และประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน 

2.4.2 วิธีการปฏิบัติของระบบงาน และวิธีการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม  มีการพัฒนา Work Flow ของงาน
สนับสนุนระบบบริการวัณโรค  

2.4.3 การเชื่อมต่อระหว่าง ระบบงานทั้ง 4 ระบบ มีเช่ือมต่อกับระบบงานอ่ืนต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์  ติดตาม
งานโดยหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บริหาร และประชุมน าเสนอความก้าวหน้าของงาน เป็นประจ าทุกเดือน 

3. การน ารูปแบบไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน  
3.1 การเตรียมการก่อนเริ่มต้นด าเนินการ  
3.2 ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการ  
3.3 ติดตาม และ ประเมินผลการด าเนินงาน  
3.4 สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผล  
3.5 น าเสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
3.6 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Model Development) โดยการประชุม

หน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  และก าหนดให้ท า R2R อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง   
สรุปประเด็นส าคัญ  ได้ดังนี้ 
1.    จัดท ามาตรฐานงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ซึ่งแต่เดิมไม่มี ช่วยให้ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจได้

มากขึ้น ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2. ก าหนดผังการไหลเวียนของงานให้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  
3. จัดท ารูปแบบงาน ที่มีองค์ประกอบ ท้ังหลักวิชาการ โครงสร้างและการน าไปปฏิบัติ  
4. ก าหนดโครงสร้างด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบงาน ให้ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษรมากยิ่งข้ึน  
5. เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เสนอแนะในที่ประชุม มีประเด็นที่น าเสนอในที่ประชุม 

ใหพ้ิจารณาเป็นขั้นตอนการด าเนินงาน 9 กิจกรรม ดังน้ี 
5.1) การเตรียมพร้อมก่อนเริ่มงานประจ าวัน/เวร 
5.2) การเตรียมพร้อมก่อนผู้รับบริการมาถึง 
5.3) การต้อนรับอย่างประทับใจตั้งแต่แรก 
5.4) การให้บริการเร่งด่วนตามลักษณะของผู้มารับบริการแต่ละคน 
5.5) การให้บริการตามล าดับขั้น ตามลักษณะของงาน 

- การวิเคราะห์สภาวการณ์และความต้องการของผู้รับบริการ  
 - การวางแผนงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค  
 - การด าเนินงานตามแผนงาน 
 - การประเมินผลโดยทันที   
 -การสรุปผลที่ได้จากการด าเนินงาน และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ท า R2R, รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปี เป็นต้น 
- การสรุปผลที่ได้จากการด าเนินงาน และ รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5.6) การให้บริการก่อนผู้รับบริการจะกลับออกไป 
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5.7) การด าเนินงานหลังจากผู้รับบริการกลับออกไปแล้ว 
5.8) การให้บริการหลังจากผู้รับบริการกลับไปแล้ว 
5.9) การด าเนินงาน ก่อนเลิกงานประจ าวัน/เวร 
 

ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างผลการด าเนินงานของรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น กับ  ผลการ
ด าเนินงานของรูปแบบเดิม 
 
Table 1 Comparing the results of work performance, quality of work, time and labor used in support of the 
TB service system before and after the implementation to perform with T test. 
Performance Before trial 

(n = 43) 
After trial 
(n = 43) 

p - value 

  

SD 
  SD 

Workload      

Average workload ratio per labor 
used (10,000 people - seconds) 
 

70.66 1.38 351.82 
 
 

25.24 
 

p <0 .001 

Quality of work      

The accuracy rate of performance 
according to the standard  
 

47.98 26.49 73.97 13.94 p <0 .001 

Time and labor used      

The average duration of service 
providers used (Seconds / person / 
day) 

905.11 21.29 240.31 21.27 p <0 .001 

Average number of workers in 
service providers (people - seconds 
/ times) 

3561.45 1392.64 2776.5 1367.28 p <0 .001 

 
Table 2 Compares the satisfaction of personnel responsible for the job before and after the implementation 
by Wilcoxon Signed Rank Test. 
satisfaction Before trial After trial p - value 

n Min Max   SD n Min Max   SD 
Directors  5 3 5 4.80 1.095 1 a 8 8 8.00 0.000 a 0.317 
Staffs  2 3 3 3.00 0.000 a 3 7 8 7.50 0.707 0.180 
Recipients 32 4 9 6.94 1.458 42 5 10 8.00 1.343 0.006 
a . t cannot be computed because the sum of case weights is less than or equal 1. 
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Table 3 Comparing costs and unit cost of tuberculosis support services operation before and after the 
implementation of new model. 

List 
  

Cost of supporting TB system service 
      n Total                cost               unit cost 
     (Item)            (baht/day)          (baht/day) 

 

Support for TB system 
services (TB budget disbursement 
list) 

   Pre      43                 34,503.77          802.41 

   Post      43                 29,490.27          685.82 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบว่า 1.รูปแบบงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรคท่ีพัฒนาขึ้น มีลักษณะ ดังนี้ 
1.1 รูปแบบที่ดี คือ เป็นรูปแบบท่ีมีองค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินงาน (Working Model) ที่ครบถ้วนท้ัง 

3 ประการ  (Somchart Torugsa, 2003) ได้แก่  หลักการของรูปแบบ (Principles of Model) โครงสร้างของรูปแบบ 
(Structures of Model) และวิธีน ารูปแบบไปด าเนินการ (Implementations of Model) โดยน าสิ่งที่เกี่ยวข้องมาเช่ือมโยง
กันอย่างเป็นระบบ  

1.2 รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ภายหลังการใช้รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ผลการด าเนินงานดีขึ้น โดยใช้
เพียงทรัพยากรที่มีอยู่ในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม  

1.3 รูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่วิจัย คือ ภายหลังน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาด าเนินการ พบว่า การด าเนินงาน
ต่างๆ สอดคล้องกับวิธีการท างานของพื้นที่วิจัย  

ที่เป็นดังนี้ เนื่องจาก ผู้วิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้แนวคิด หลักการ และ วิธีการ ในการสร้างและพัฒนารูปแบบ
การด าเนินงานที่ดี คือ มีการสร้างรูปแบบการด าเนินงานเบื้องต้น ด้วยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์ และปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน ท าให้ทราบถึงสาเหตุ ข้อจ ากัด การแก้ไขอย่างตรงประเด็นและเหมาะสมกับพื้นที่ทดลอง 
สอดคล้องกับสมชาติ โตรักษา (Somchart Torugsa, 2003) 

2.ผลการด าเนินงาน หลังน ารูปแบบงานที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการ พบว่า ผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัด    
ดีขึ้น 6 รายการจาก 8 รายการ และไม่มีรายการใดแย่ลง ดังนี้ 

2.1 ผลการด าเนินงาน ด้านปริมาณงาน 
  พบว่า หลังการทดลอง อัตราส่วนปริมาณงานเฉลี่ยต่อแรงงานท่ีใช้ในงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p-value <0.001) ดังตาราง 1 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นมีการก าหนดระบบงาน แนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติไว้ชัดเจนทั้ง 9 ขั้นตอน โดยมีการน าข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติจริง มาพัฒนาเป็นระยะๆ ท าให้วิธีปฏิบัติที่ได้เป็นวิธีที่มี
ความชัดเจน  ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของบุคคลในการแก้ปัญหา ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และช่วยให้ได้
ปริมาณงานมากขึ้น สอดคล้องกับ สุจินดา  พิภพสุทธิไพบูลย์ (Suchinda Pipopsuttipaiboon., 2014) ที่กล่าวว่า  ผังการ
ไหลเวียนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มีอัตราส่วนปริมาณงานเฉลี่ยต่อ 
แรงงานที่ใช้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ แนวคิดของ จุไรรัตน์  แย้มพลอย  (Churairat Yaemphloi, 2007) ที่กล่าวว่า วิธีการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ดีจะต้องมีความชัดเจนเพียงพอ เพื่ออธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงาน เพื่อบรรลุถึงสิ่งที่มุ่งหวัง และสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งน าไปสู่การสร้างมาตรฐานของการปฏิบัติงาน  

2.2 ผลการด าเนินงาน ด้านคุณภาพงาน พบว่า อัตราความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงาน
สนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ในภาพรวมดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) ดังตาราง 1 ที่เป็นเช่นนี้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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เนื่องจาก รูปแบบงานที่พัฒนาขึ้นมุ่งเน้นการท างานเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มต้นจากการเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน 
สอดคล้องกับ สมชาติ โตรักษา (Somchart Torugsa, 2003) ที่กล่าวว่า การวางแผนนั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า รวมไปถึงการก าหนดให้ท า R2R อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
และมีเป้าหมายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่องในแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนางาน โดยน าสิ่งที่ท าอยู่แล้วมาพัฒนาให้เกิดงานเป็นวิจัยที่มีคุณค่า  สามารถเผยแพร่ต่อไปได้ใน
อนาคต  สอดคล้องกับประเวศ  วะสี (Prawet Wasi, 2014) ที่กล่าวว่า การท า R2R คือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนท างาน  
นั่นคือ เมื่อคนเราเริ่มคิดเป็นแล้ว  ก็จะสามารถคิดเรื่องที่ยากขึ้น  ซับซ้อนข้ึน  ใหญ่ขึ้น  ได้โดยอัตโนมัติ สอดคล้องกับสมชาติ 
โตรักษา (Somchart Torugsa, 2003) ทีก่ล่าวว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน เป็นตัวอย่างที่ดีของการน าสิ่งที่
ได้จากการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์  โดยใช้แนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality 
Improvement : CQI) 
 2.3 ผลการด าเนินงาน ด้านระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ พบว่า หลังน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการแล้ว 
ระยะเวลาเฉลี่ยของผู้ให้บริการที่ใช้ในงาน (วินาที/ราย/วัน) ในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ดัง
ตาราง 1 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นมีการก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของกิจกรรมต่างๆไว้อย่างชัดเจน 
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกระดับสามารถเข้าใจได้ดีและง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ ท าให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น แก้ไขน้อยครั้ง  ไม่
ท างานซ้ าซ้อน มีการใช้แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิคมากขึ้น, มีการจัดสรรพื้นที่ให้สะดวกในการใช้สอยมากขึ้น  จัดวัสดุ อุปกรณ์ 
เอกสารต่างๆ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน  จึงท าให้เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ Frank Bunker 
Gilbreth และLillian M. Gilbreth (Gilbreth, Frank & Lillian Gilbreth. , 2018 ) ที่กล่าวว่า การรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับการท างาน,การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานที่ท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานได้มากขึ้น  และสอดคล้องกับแนวคิดแบบลีน ที่วิทยา สุหฤทด ารง (Wittaya Suharitdumrong, 2002) ที่กล่าวว่า  
แนวคิดแบบลีนท าให้ได้งานที่มากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยลง ใช้ความพยายามของคนน้อยลง  ใช้อุปกรณ์น้อยลง และใช้พื้นที่
ลดลง  แสดงว่าเป็นวิธีที่ท าให้ได้งานมากขึ้น   

 2.4 ผลการด าเนินงาน ด้านความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร หลังการทดลอง (  =8.00)    

สูงกว่าก่อนการทดลอง  (  = 4.80) เนื่องจากผู้บริหารได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างงานท าให้มีผู้บริหารที่ควบคุมดูแลงานมีจ านวน
น้อยลง แตร่ะยะเวลาที่ใช้ในการทดลองรูปแบบการด าเนินงาน 3 เดือน นับว่าเป็นระยะเวลาที่น้อย อาจเห็นความเปลี่ยนแปลง
ในการด าเนินงานไม่มากนัก  ท าให้ไม่สามารถพิจารณาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ สอดคล้องกับสมชาติ โตรักษา  

(Somchart Torugsa, 2003) ที่กล่าวว่า การพัฒนางานใดๆ ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 1 ปี จึงจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจน   

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง (   =3.00) เป็น   = 7.50 หลังการทดลอง       
ดังตาราง 2 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบงานที่พัฒนาขึ้นมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ท าให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดความ
ผิดพลาด และปฏิบัติงานได้ทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้งการใหโ้อกาสเสนอความคิดเห็น ท าให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและพึงพอใจ
ที่ได้รับการยกย่องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์  (Thongchai Santiwong, 
2005) ที่กล่าวว่า การให้บุคคลมีส่วนร่วมในการด าเนินการ หรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ย่อมท าให้บุคคลนั้นมีความผูกพันต่อ
กิจกรรมและต่อองค์การ สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, A. H., 1961) ที่ว่า การมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้น
สูงสุดจากการท างานท าให้เกิดความพึงพอใจ  
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการเพิ่มขึ้น (p-value=0.006) ดังตาราง 2  ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็น ท าให้ผู้รับบริการของสปสช.เขต 13 กทม.พึงพอใจมากขึ้น สอดคล้องกับ วันทนี  ผลสมบูรณ์ 
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(Wantanee Pholsomboon, Amonrat Sriphadung, Kanyarat Leungmoon, 2011) ที่กล่าวว่า การให้บริการจะต้องน า
ความต้องการของผู้รับบริการมาเป็นข้อก าหนดในการให้บริการ ท าให้เกิดความพอใจและมีคุณภาพ   
 2.5  ผลการด าเนินงาน ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนและต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการลดลง ดังตารางที่ 3  เนื่องจากรูปแบบงานที่
พัฒนาขึ้นท าให้ใช้เวลา แรงงาน และค่าแรงงานลดลง  มีผลท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โดยยังคงมีคุณภาพดีขึ้น  เพราะมีการ
จัดระบบงานมาตรฐานร่วมกัน  นอกจากนี้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงานมีจ านวนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีบริหาร
จัดการการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าคุ้มทุนมากขึ้น เช่น ลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่ไม่จ าเป็นต่อการท างาน, ปรับปรุงเพื่อลด
ความสูญเปล่า โดยใช้เทคนิค ECRS, สร้างระบบบริหารการบ ารุงรักษา (Maintenance) โดยใช้กิจกรรมการบ ารุงรักษาทวีผล
ทั่วทั้งองค์กร (Total Productive Maintenance :TPM)  สอดคล้องสมชาติ โตรักษา (Somchart Torugsa, 2003) ทีก่ล่าวว่า  
การก าหนดรูปแบบที่ดีจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ได้แก่  ทรัพยากรด้านคน ด้านของ ด้านวิชาการ
และเทคโนโลยี เป็นต้น  สอดคล้องกับวิทยา  สุหฤทด ารง (Wittaya Suharitdumrong, 2002) ที่กล่าวว่า การใช้ DMAIC 
(Define Measure Analyze Improve Control) ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุณภาพมากขึ้นและต้นทุนลดลง   
 
สรุปผลการวิจัย  
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการด าเนินงานสนับสนุนระบบบริการ
ด้านวัณโรค ที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ทรัพยากรเท่าที่
มีอยู่ เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานสนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ระหว่างรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้น กับ รูปแบบเดิม  
นั้น พบว่า รูปแบบใหม่มีผลการด าเนินการ ดีขึ้นกว่า รูปแบบเดิม ผลการด าเนินงานตามดัชนีช้ีวัด ดีขึ้น 6 รายการจาก           
8 รายการ และไม่มีรายการใดแย่ลงเลย 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงาน เสนอให้ด าเนินการวิจัยต่อไป เพื่อให้ได้ “ตัวแบบ” (Role Model) ของงาน
สนับสนุนระบบบริการด้านวัณโรค ที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขยายผลการพัฒนารูปแบบไปสู่งานอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป เสนอให้ด าเนินงานวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป เพื่อขยายผลในการด าเนินการ
วิจัยเรื่องอื่นๆต่อไป 
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